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PRIMAIR ONDERWIJS 

De eindtoets 

 Alle schoolverlaters in het basisonderwijs moeten een eindtoets taal en rekenen maken 
(uitgezonderd: zml-leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen die korter 
dan 4 jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen). 

 De toets meet in ieder geval een aantal inhouden op het gebied van taal en rekenen en 
rapporteert vanaf schooljaar 2015-2016 over de vaardigheid van een leerling t.o.v. de 
referentieniveaus taal en rekenen. 

 De school kiest voor de centrale eindtoets of een andere eindtoets die door de minister is 
toegelaten. In schooljaar 2014-2015 is ook de afname van toetsen uit de regeling 
Leerresultaten PO nog mogelijk.  

 Alle leerlingen moeten een toets maken van dezelfde toetsaanbieder. 

 De eindtoets wordt afgenomen tussen half april en half mei (m.u.v. de toetsen uit de 
regeling Leerresultaten PO in schooljaar 2014-2015). 

 Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn vooralsnog vrijgesteld van 
de toetsverplichting. Op termijn moeten ook deze scholen een eindtoets afnemen. 

Het schooladvies 

 De basisschool geeft het schooladvies vóór 1 maart af en legt het advies schriftelijk vast. 

 Het schooladvies omvat maximaal twee schoolsoorten of leerwegen. 

 De basisschool mag het schooladvies op basis van de toetsresultaten naar boven aanpassen 
(in overleg met de ouders). Het advies mag niet naar beneden worden aangepast. 

 Het (aangepaste) schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.  

 

 

VOORTGEZET ONDERWIJS 

Schooladvies en toetsresultaten 

 De vo-school baseert de toelating van leerlingen op het schooladvies van de basisschool (is 
voor 1 maart binnen). De resultaten van de eindtoets fungeren als tweede, onafhankelijk 
gegeven en kunnen leiden tot bijstelling van het schooladvies door de basisschool. 

 De vo-school mag geen extra testen/toetsen afnemen en geen extra gegevens als tweede 
gegeven eisen van de basisschool. 

 Scholen met een specifiek profiel mogen alleen de profielrelevante kennis en vaardigheden 
toetsen. 

 Maakt de leerling een (naar boven) bijgesteld advies niet waar, dan heeft dit geen nadelige 
gevolgen voor het onderbouwrendement. Het oorspronkelijke advies is hierbij 
richtinggevend. 

Zorgplicht passend onderwijs 

 Scholen hebben een zorgplicht. Zij werken hiertoe samen in het samenwerkingsverband. 

 In geval van loting: de zorgplicht geldt uitsluitend voor de leerlingen die zijn ingeloot. 

 In geval van aanmelding bij meerdere vo-scholen: de voorkeurschool (van de ouders) heeft 
de zorgplicht. 

 Bij aanmelding bij een vso-school vraagt deze school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij 
het samenwerkingsverband. 

 

 

 


